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SZTUKI TEATRALNE.

Adam I Ewa. Krotochwila ze piewami 50

Barbara Fafua i Józio Grojseszyk 50

Bartosz z pod Krakowa, doywocie w letargu.. 60

Batoek. Komedya w 2 aktach 60

Berek zapiecztowany, monogram w 1 akcie 60

Bóg si rodzi ! Polskie Jaseka 50

Baek optany, krotochwila w 1 akcie 50

"Cacusia" — operetka w 1 akcie, cena 50

Chata za wsi. Dramat ludowy w 5 aktach 50

Cerka aldermana. Komiczna operetka w 3 akt... 50

Cud, czyli Krakowiacy i Górale, w 3 aktach.... 60

Cudowne Leki, obrazek wiejski w 1 akcie 60

Cyganki. Komedyjka w 1 akcie 60

Cyrulik ze Zwierzyca. Obrazek ludowy 50

Deszcz I Pogoda. Komedya w 1 akcie 60

Dobra noc Ssiedzie. Krotochwila w 1 akcie 60

Dwaj hultaje, albo on musi si eni 50

Owaj roztargnieni. Komedya w 1 akcie 60

Dwie Sieroty. Dramat w 5 aktach 1.00

Dwóch Feliksów i dwie Felunie. Cena 60

Oziecko M ioci, dramat 50

Dziesity Pawilon, obraz dram. w 1 akcie 50

Flisacy. Obrazek ludowy w 1 akcie 60

Gazka Jaminu. Komedya w 1 akcie 50

Gaganduch czyli Trójka Hultajska w 3 akt 50

Gór Pie, obrazek ludowy w 4 aktach 76

Grochowy Wieniec, czyli Mazury w Kraków 50

Genowefa, ksina brabancka 60

Gwiazda Syberyi Dramat w 3 aktach 50

Herod Baba. Krotochwila w 2 aktach 60

Jaki pan taki kram, czyli Polski Uncle Sam... 50

Jan Kiliski, szewc warszawski w 5 aktach 50

Kto si spodziewa? Komedja w 1 akcie 60

Kolega z olej awki. Komedya w 1 akcie 50

(Dalszy cig na przedostatniej okadce.)
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Pokój kawalerski Stawickiego, urzdzony z

•komfortem na cianach porozwieszana bro i

trofea myliwskie. Biurko, kanaipa i dwoje

drzwi; jedne zasonite czerwTon kotar, a

drugie wchodowe. Na scenie sam Stawicki

siedzie przy biuritu i ukada listy.

Stawicki po chwili.

Bdzie tu za chwil osobicie, czy te nie

bdzie, o powód mniejsza, do, e zdecydo-

waa si tu raz nareszcie zjawi si sama o-

sobicie. Swoj drog skd jej si wzi na-

raz ten kaprys posiadania z powrotem tych

wszystkich listów, które dotd od niej otrzy-

mywaem? Ale kaprysy kobiet s rozkazem.

Bdzie je miaa z powrotem wszystkie co do

jednego, cho s mi one wszystkie tak bez-

cennie drogie. Przejawia si w nich tak do-

kadnie jej kapryna, nerwowa i tak bardzo
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smutna dusza. Jeszcze dzi si roztan z nimi,

ale za jak kosztown cen. Zdecydowaa si
przyj po nie sama. Nareszcie, nareszcie po

raz pierwszy. Dzwoni... wchodzi.

SCENA II.

• Walery staje w progu.

Stawicki.

Wiesz, e czekam niecierpliwie, czemu
juz nie wszede?

Walery.

Tylko co wróciem.

Stawicki.

Odpowied przyniose?

Walery.

Jeszcze nie, ale. . .

Stawicki (zniecierpliwiony.)

Ale, co? No, co pani powiedziaa?

Walery.

Ze póniej, jak napisze to sama przyle.

Stawicki.

Czemu nie prosi cho o ustn odpo-
wied, jak ci kazaem?

Walery.

Com nie mia prosi, ale nie dao si zro-
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bi... Powiedzia pani, e tak od razu nie

moe, e troch potem. Wiadomo. . .

Stawicki.

Gupi do... Z Panem omyskim
nie zetkne si — co?

Walery.

Do usug... jak zawsze, nie. Spa...

Póno dzi przyjecha z polowania. Wanie
lokaj Jan, mój dobry kolega szed go budzi,

jak wychodziem, bo miano poda niedugo

do obiadu.

Stawicki.

I co mylisz ostatecznie bdzie?

Walery.

Do usug... myl, e bdzie dobrze...

wiadomo . .

.

Stawicki.

O ósmej • najdalej byby tu powinna,
równie ?

Walery (skin gow.)
Stawicki.

Gdyby do wpó do ósmej nie byo adnej
odpowiedzi, skoczysz, rozumiesz raz jesizcze

i powiesz swemu przyjacielowi Janowi, e
musisz przynie jakkolwiek odpowiedz, czy
pojmujesz ? Musisz . .

.
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Walery.

Do usug... ale odpowied przyjdzie

sama, nie ma si co ba. Koperta znowu b-
dzie taka marmurkowa, taka pachnca, jak

te tam. (Wskazuje na biurko. Wychodzi.)

SCENA III.

Stawicki (sam.)

Jakie te odniesie wraenie, gdy tu wej-

dzie po raz pierwszy. Byle tylko mie joi raz

t pewno, e (przyjdzie. Ile ja mam rzeczy

jej do opowiedzenia, tak blisko, moe z twa-

rz przy twarzy, jej od lat czterech bezna-

dziejnie straconejjej, która mi przyrzeka by
wszystkiem... wszystkiem. (Sycha dzwo-

nek.) To ona. . . nareszcie. . .

SCENA IV:

Walery (wchodzi.)

Wielmony panie... w prizedpokoju jest...

Stawicki.

Wiem... ona... pani omyska.
Walery.

Nie, nie, wielmony panie... jej ma
pan omyski,
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Stawicki.

By nie moe . . . có znowu . . . powie-

dziae naturalnie, e mnie nie ma w domu.

Walery.

Ju za póno wielmony panie. Jak tylko

wszed, dobrze — powiada — e twego pana

zastaem... widziaem wiato w gabinecie

od ulicy, doskonale, e go zastaj...

Stawicki (ze zoci.)
Moge przecie wymyli co na prdce,

gapiu . . .

Walery.

Wiadomo, ale nie dao si nic zrobi. Zo-

baczy t zot lask w przedpokoju, bez któ-

rej si wielmony pan nigdzie nie rusza, u-

miechn si tylko do niej, no i nie byo co

ju powiedzie.

Stawicki.

Licho nadao, bo nieche tylko teraz ona

nadejdzie. . .

Walery.

To i co? Wprowadz tamtem wejciem
wprost do sypialnego. Wiadomo... tylko te

listy tam na biurku trzeba co prdzej zebra,
a ja tam jeszcze co mog zabawi go. (Od-
chodzi.)
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SENlA V.

(Nim wchodzi om}mski, Stawicki zbiera

szybko listy z biurka przyczem jeden z nich

upada na podog. Niemajc czasu go pod-

nie przystpuje go nog.)

!

omyski (wchodzi cigajc rkawiczki.)

Pozwól, ale ceremoniujesz si, uwaaszr
jak ksi Walii. Midzy kolegami szkolnymi

to chyba nie uchodzi.

Stawicki.

Bynajmniej zapewniam ci, tylko ko-
czyem wanie list pilny, gdy wszede, ale

to nic, ju gotowy.

omyski (sarkastycznie.)

Boj si. czy to nie by czasami list ywy
i czy skutkiem mojego najcia, uwaasz, nie

odszed zbyt wczenie.

Stawicki.

\Ycale dowcipne przypuszczenie, ale tym
razem istotnie odbiegajce od prawdy.

omyski.
Dajmy na to, przypumy... No, ale na-

wet nie pytasz, uwaam, z czem ci naprawd
tak naszedem.
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Stawicki.

Wolne arty. Twoja obecno najzupe-

niej starczy mi za powód.

omyski (lustrujc pokój.)

A, a, a, po weselisku, to Lubi. Ale wra-

cajc do kwestyi.O to uwaasz, jakby ci to po-

wiedzie oto wyobra sobie, e moja ona
serdecznie zatsknia za tob, daj ci sowo
honoru.

Stawicki.

Troch oryginalnie importowana wiado-

mo. Có ty na to jej m prawowity?

omyski.
Ja, gdybym tak nie sysza, co o tobie

mówi i nie zna jej charakteru tak, jak go
znam doskonale, to gotówbym pomyle, e
mi j baamucisz.

Stawicki.

Ale na szczcie syszae, co o mnie mó-
wia, znasz jej charakter, wic tego nie my-
lisz.

omyski.
Powinienbym, trzy tygodnie, jak do nas

nie zajrzae.

Stawicki.

Toby ci wanie powinno uspokoi.
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omyski.

Zapewne... Ale pierwej, od czasu, jak

wrócie z Ameryki, bye u nas stale tak

czstym, prawie codziennym gociem. I na-

raz Jakby si nas wyrzeke. onisko moje

tak ci serdecznie lubi. Mówi o tobie, jako o

niepoprawnym kobieciarzu i motylu-wieczni-

ku, ale przyznaj ci zote serce i królewsk

fantazy. Od czasu, jak nas nie odwiedzasz,

chodzi wci, jak nieswoja. A mnie 'to ude-

rzyo.

Stawicki.

Moe chora?

omyski.
To nie, ale czy czasem nie porónilicie

si ze sob o co? Po takiej przyjani, do któ-

rej tak otwarcie przyznawalicie si razem,
' byoby to troch dziwne. Teraizi naprzykad
wracam z polowania Czacziowskiego, wiesz

tego z Wygody i pytam: Witold by? Nie —
odpowiada mi chmurnie i jakby .rozdraniona.

Wida, e nas si thce wyrzec zupenie —
myl sobie — a kiedy tak to trzeba go b-
dzie ugaska. Oto i przyszedem... I có ty

na to?

Stawicki (nic nie odpowiada.)
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omyski.
Suchaj uwaasz Witold, koledzy przecie

jestemy.

Stawicki.

Ach jacy jeszcze. Od czasu, gdy mi za-

brae Helen, cho ta (przysiga na mnie

czeka.

omyski (przerywajc.)

Ach znowu. . . Daje pokój . . . Stare

dzieje. Có nam przyjdzie z odgrzebywania

ich? Zreszt, ja tu do ciebie z gazk oliwn
przyszedem, a ty najwyraniej zwady szu-

kasz. Czy ci nie wstyd? Lepiej wyznaj, czy

bdziesz askaw do nas na herbat jutro...

Bdzie par osób.

Stawicki (rozdraniony.)

Nie, dzikuj najuprzejmiej. Nie liczcie

na mnie!

omyski.
Jakto, nie przyjdziesz, odmawiasz? Ale

to obraza poprostu, po tylu sowach serdecz-

nych od mojej ony, które ci ta powtórzy-

em... I czemusz to, jeli aska?

Stawicki.

Bo mnie nie wolno na twoj on tak

wci patrze, czy pojmujesz. Spogldasz na
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mnie tak bezbnzenie zdziwiony. A to prze-

cie takie proste. . . Oto ilekro j widz, tak

bardzo pikn i pontn, a tak ju bez na-

dziejnie na zawsze twoj on, to sobie wte-

dy myl, czemuem nie Tatar, czemu nie y-
jemy w stepie i czemu ci jej uwie nie mo-

g na koniu gdzie w bezmiar do swego na-

miotu.

omyski (z flegm.)

Ciskasz oszczepem bardzo niebacznie.

Bacz, eby za daleko nie cisn...

Stawicki.

W kadym razie wolno mi go odrzuci

z powrotem. . .

omyski (artobliwie.)

A chcesz uwaam koniecznie, ebymy
cignli miecze ze ciany i natarli na siebie,

jak wcieke dwa lwy. Czy ci nie wstyd? Je-

dnak zaimponowae mi sw otwartoci. Lu-

dzie jak ty nie umiej krzywdzi z za potu,

choby moja ona bya stokro pikniejsza

jak jest. .

.

Twoja otwarto nie tylko mnie zrazi nie

moga, owszem powiem, jeszcze mnie bardziej

pociga ku tobie. No daje prawic w ucisk

serdeczny! Midzy dwojgiem 'przyjació...
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Stawicki (z ironi.)

Tak... midzy dwojgiem przyjació, ta-

kich jak my. . . Wic z: polowania wracasz za-

dowolony?

omyski.
Polowanko uczciwie zaaranowane —u-

waasz to jedyna rzecz, tkóra ma sens na

wiecie. Daruj — uwaasz, ale stawiam je

wyej nawet od twej pasyi, z jak kombinu-

jesz swe mosty acuchowe i rozpuszczasz je

wszdzie, gdzie potrzeba i nie potrzeba. Ha,

ha, ha, bo ju nie mówic o wraeniach ka-

pitalnych, ale jeszcze si czowiek ptizy tern

napije prawdziwej wielkiej poezyi. Nie do

opowiedzenia poprostu. Widziae kiedy na-

przykad tak rzecz, jak rykowisko jeleni?

Szkoda, e nie widziae. A auj, bo

rzecz nadzwyczajna! Uwrajasz &wit!... las

si budzi. Z za drzew lkliwie przekrada si

soce wschodzce, a na polanie, wystawno

sobie walka na mier i ycie. Jak zawsze o

kobiet... o sarn. Zaczajony w krzewach

patrz i rozkoszuj si Sycha raz, pora
ttent wciekle rozbiekanych kopyt, a zara-

zem potem gucho razy zadawane ostrymi

rogami. aden z obu jeleni dobrowolnie nie

ustpi swej ani. Ta za obok najspokojniej
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oczekuje na rezultat tej walki. i\ch wspania-

a zacieka, ywioowa walka. Dobiega wre-

szcie koca. Jele ju tylko ostatkiem si si
opiera. Leclz. nie ustpi desperat. Wreszcie

jedno pchnicie z nienacka w samo serce.

Stawicki (gucho.)

W samo serce . . .

omyski (w zapale myliwskim.)

Tak... i zwyciony biedak pada, aby

wyda ostatnie tchnienie. Powietrze przeszy-

wa w tej chwili donony ryk i zwycizca w
rozkosznych plsach zwraca si z tryumfem

do wywalczonej. Co za ywioowo wspaniay

obraz. . . co?

(za kotar ukazuje si Walenty dajc panu

swemu znaki i pokazujc list.)

Stawicki.

Przepraszam.

omyski.
Jeszcze jeden

!

Stawicki.

Tak, jeszcze jeden.

omyski.
Có?

Stawicki.

Wszak widzisz list

!
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omyski.
Mojej ony do ciebie

!

Stawicki.

I tamte wszystkie.

omyski (z relzygnacy.)

Tak i tamte wszystkie

!

Stawicki.

Ano stao si, koci irzucone...

omyski.
To przecie mona oszale.

Stawicki.

Istotnie historya niewesoa. Zdradzonym najnies'podziewaniej dla siebie wpada na

trop kochanka swej ony. I teraz musi roze-

gra si co strasznego... Ale co? Najpew-

niej walka jeleni tak barwnie opowiedziana

przed chwil przez cielbie... co? Historya

nie wiele odbiegajca podobiestwem sytua-

cy i . . .

omyski (zawzicie.)

Jeden z nas w kadym razie pa musi.

Stawicki (miejc si zoliwie.)

W owej walce jeleni — a niechby, cho
pozwol sobie zalznazy, e przecie dwuno-

gi od czworonogów róni si musz. . .

omyski.
Nikczemnoci ! . . . W kadym razie wiad-
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kowie nasi jutro si nad tern zastanowi...

(Chce wyj.)

Stawicki (za odchodzcym.)

Ha, ha, wic pojedynek, rykowisko jele-

ni, lecz pozwól jeszcze chwil, zanim zacznie-

my porozumiewa si przez ambasadorów na-

szego honoru, czemu jeszcze nie zajrze

przedtem osobicie wytworzonej tak sytuacyi

w oczy?

(omyski zatrzymuje si suchajc.)

Stawicki.

Tak... za'tem .pojedynek, ale przecie(

strasznie stare i banalne rozwizanie. I ta

caa tragikomiczna dekoracya, jak wiadko-
wie, lekarz, komenda. Przytem ten pontny
skandal, gdy ju jutro cae miasto uywa
bdzie na aferze. Otó proponuj, eby zast-

pi czem rozsdniej szem ten odwieczny nie-

moliwy obrzdek.

omyski.
/Có nam ostateoznie pozostao do wybo-

ru.

Stawicki.

Stawicki (z beznadziejnym umiechem.)

Gzemu znowu zego, lub strasznego?!

Kto wie, gdyby tylko zechcia jeszcze
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chwil by cierpliwym i posucha uwanie
tego co powiem . . .

omyski.
Czekam wanie . . .

Stawicki.

I to jest wicej ni rozumne, bo wiesz co

robi ci, którym si strasznie czyjej mier-

ci zachciewa? Oto codiziennie zamiast poran-

nego pacierza, wicz si 2 godziny w strzela-

niu do celu, ja to czyni wanie cay czas

od chwili gdy mi zabra Colette, to te za-

pewniam ci, e doslzedem w tym kierunku

ju do wprawy cyrkowego zonglerstwa. . .

Nie chc w ten sposób ublia i celnoci two-

ich strzaów;, w kadym razie jednak przy-

znaj, e okoliczno ta zmniejsza wyczekiwa-

ne prlzez ci szanse pojedynku (spogldajc
na zegar). Dlatego... w twoim wasnym in-

teresie, jeli tylko to zrozumie zechcesz,

chciabym ci zaproponowa co, co byoby
dla nas obu bez porównania prostszem i sku-

teczniejsizem rozwizaniem fatalnego wza.

omyski.
Domylam si... pojedynek ameryka-

ski, biaa gaka, albo czarna. . .
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Stawicki.

Do pewnego stopnia zgadujesz, tylko e
w tern co ci naodwrót zaproponowa zamie-

rzam lepy i nierozumny hazard bdzie wy-
kluczonym. Owszem do pewnego stopnia b-
dzie to i pojedynek amerykaski, tylko bar-

dzo dorany, bo moe odby si zaraz, na-

tychmiast, be/zwocznie, co najwaniejsza, e
bdzie on nadzwyczaj roizurnnie zmodernizo-

wany . . .

omyski.
Dotd si jeszcze niczego nie domylam.

Stawicki.

Cierpliwoci!... podkrelam tylko, e
lepy hazard bdzie tu najzupeniej wykluczo-

ny.

omyski.
Có go w takim razie zastpi?

Stawicki (dobitnie po krótkim namyle.)

Ona!...

omyski.
Któ? jeszcze si nie domylam...

Stawicki.

Twoja ona, Colletta...

omyski.
Moja ona?! A to w jaki sposób?
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Stawicki flegmatycznie porzdkujc listy

na biórku.)

Ewangelicznie prosty... poddamy j pró-

bie mioci. Niech to bdzie rodkaj sdu bo-

ego. Dawniej w wiekach rednich robiono

próby ognia i wody, my zdajmy to na prób
mioci.

omyski (zdziwiony.)

Jake ta próba ma wyglda?

Stawicki.

Colletta tu wejdzie.

omyski.
Gdzie?

Stawicki.

Tu do mnie.

omyski.
Moja ona. . . tu do ciebie? Z moj o tern

wiedz?
Stawicki.

Tak.

omyski.
Oszalae chyba. . .

Stawicki.

Nie, tylko gram w odkryte najszczerzej

karty.
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omyski.
Skde masiz t pewno, e przyjdzie,

eby wogóle pnzysza?

Stawicki.

Mówi to i proponuj z ca pewnoci,
bo na podstawie listu, który tu przed chwil

byem zmuszony czyta wobec ciebie . . .

omyski.
Pieko! wic ona istotnie jest twoj ko-

chank?

Stawicki.

Uspokuj twe krwi nabiege serce
ujak

mówi Ohnet w której ze swych powieci" —
jeszcze ni nie jest, ale... ale wyznaj ci o-

twarcie i najbardziej zdecydowanie, e j ko-

cham jak najdizikszy desperat, do szalestwa.

Ostatecznie nie ma rzeczy.przed którbym si
cofn, byleby ci tylko j wydrze z powro-

tem, jak ty mi j zabrae przed trzema laty...

omyski.
Do czego' to wszystko ostatecznie zmie-

flza?

Bo chc, eby zrozumia mój punkt wyj-

cia. Jest bardzo prosty. Otó, jeeli Colletta

mnie jeszcze kocha, jak kochaa, zanim zo-

staa twoj on, a zrobi wszystko, eby
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zdoby naralzie t pewno wymarzon, wów-
czas co ci pozostanie, która ca sw istot

naley do innego.

omyski.
A jeli nie kocha?

Stawicki.

Wówczas odetchnij, ju dla mnie wtedy y-
cie nie przedstawia adnej wartoci i z caym
spokojem paln sobie w eb!

omyski.
O t pewno tylko chodizi. . .

Stawicki.

Gra moja jest sizalenie prosta. Oto Col-

letta tu wejdzie najdalej za minut 15 albo 20,

a mówi to na podstawie dopiero otrzymane-

go listu.

Niech jej tu bdzie wolno pozosta za two-

j zgod przez cae pó godziny. Nie mniej,

ani wicej. W clzasie tym wolno mi bdzie
przemawia do niej wszystkimi gosami i ar-

gumentami, jakimi tylko moe i umie prze-

mawia bezgraniczna mio. Wzrusza j b-
d gosem strconego cheruba, baga, ka,
porywa miraem szczcia, wród tcz j
wie.

omyski (brutalnie.)

Dosy tej liryki. . . có ja. . .
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Stawicki.

Ty tego wszystkiego bdziesz dobrowol-

nym i cierpliwym wiadkiem.

omyski.
Jakto? chyba mózg w tym czasie zagotu-

je mi si pod czaszk?

Stawicki.

Jeszczem nie skoczy. W tern co powiem
teraz rzecfz. jest caa. (Podajc rewolwer om
yskiemu.) Nabity, jak widzisz... we go,

gdy si zgodzisz i znajdziesz odwag przyj
moje warunki, wejd z nim za kotar. Tylko

.pó godziny masz tam poizosta.

omyski.
Pó godziny... rewolwer... za kotar

ukryty? W jakim celu?

Stawicki.

Aby by wiadkiem dantejskiego wido-

wiska, jeli si zgodzisz zainscenizowa, za-

nim bohaterka dramatu tu nadejdzie. Prze-

pyszne widowisko, na ycie me i honor W
twych oczach dzowiek uwieszony nad prze-

paci, bdzie baga kochan a do szale-

stwa istot o ycie... ta za niewiadomie

w swem rku trzyma bdzie gazk blu-

szczu, na której on zawieszony, (mieje si

zowrogo.)
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Otó w tern wanie moje warunki pole-

gaj, równe najzupeniej dla obu stron, s
nieodwoalnie przytem i nieubagalnie mier-

telne, jak w pojedynku amerykaskim. Zatem

gdy uwienzy mym zaklciom, gdy mnie wy-

sucha zechce, gdy wyzna, e bya moj i

pozostanie moj na wieki, gdy potem usta

nasze pocz si w pierwszym pocaunku,

wówczas, otó wówczas ty przegrae i gu-

chy wystrza za kotar bdzie odpowiedzi,

e dotrzymae umow.
omyski.

Potworna w swem zaoeniu gra.

Stawicki.

Daje ci jednak mono pozbycia si w
taki prosty sposób swego miertelnego wro-

ga.

omyski.
Nie... to pomys potpieczy, s zalony,

gdziesz s równe szanse?

Stawicki.

Nie... to pomys potpieczy, szalony,

wiksze, z chwil bowiem, gdy ipo upywie
pó godziny nie izdecy-duje si by moj na

zawsze te same warunki zobowizuj mnie,

tern samem za w jednej chwili po-

zbywasz si naj zacieklej szego wroga.
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omyski.

Jednak ta kobieta nie kochajc ci, jak

mi chcesz da do zrozumienia, i umiejc tak

strzediz mego honoru nie mniej jednak ma
przyj do ciebie dobrowolnie. Nie, tak czyni

tylko kochanka, lub ta, która chce ni pozo-

sta.

Stawicki (podaje zamiast odpowiedzi om-
yskiemu list, który przed chwil otrzyma.)

omyski (otwiera skwapliwie list i czyta)

Czowieku bez serca! Wrócie po to, aby

mi od pó roku ycie zatru i jedn mi je m-
k uczyni. Raz ci jeszcze przysigam na to,

o czem ci tylekro w listach zapewniaam,

e mog umrze z tsknoty za tob, jeli tak
wzbudzi we mnie kiedykolwiek zdoae, ale

nie splami honoru ma, gdym mu raz kie-

dy zdecydowaa si odda moj rk. Dzi
ju chodzi mi o te listy nieszdzsne tylko,

cho ci je lito tylko kazaa pisa moj rk.
Nie mniej musz je mnie za wszelk cen z

powrotem. Czowieku okrutny, dasz, abym
je odebraa osobicie u ciebie, tylko u ciebie. I

iprzed tem si" nie cofn. Twoje podzucie ho-

noru, a krew matek, która
.
pynie w moich

yach bdzie tam dla mnie, gdzie mnie zmu-

szasz brutalnie bym przysza, dostateczn

tarcz dla mnie.
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W chwili, gdy bdziesz czyta te sowa
powóz mój bdzie mnie wióz po raz pierwszy

a przysigam, e i ostatni do ciebie mnie zn-
kan i biedn Collett.

Stawicki.

Ozy jeszcze si waha moesz na chwil?

Jakebym pragn w tej chwili by w' two-

jem pooeniu. By mem kobiety tak nie-

zachwianej, tak niezomnej... Oto przewiduj

i przeczuwam wynik tego zagadkowego po-

jedynku. Ukazujesz si .z, za kotary jak wid-

mo nieubaganej zemsty, niemym ruchem po-

dajesz mi rewolwer zabierasz swoj ju nie-

zaprzeczenie Collett i wychodzicie, a za wa-

mi biegnie echo wystrzau, którym" sobie roz-

trzaskam skro. I nie al mi siebie ani tro-

ch. To chyba lepsze od mczarni, które

przechodz od chwili, gdy»j straciem. I có
ty na to? Taka perspektywa, chyba warta

piekielnego ryzyka. (Sycha odgos dzwon-

ka.)

omyski (wyniole.)

Przyjmuj!
Colletta (wbiega do gabinetu zdyszana.)

I có?. . . To czekanie tam u drzwi trwa-

o tak niemoliwie dugo... Gdybym bya przy-

pucia . . .
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Stawicki (tonem paczcym.)
Daruj pani mnie ndznemu, nad którym

ju sam los tak si okrutnie znca.

Colletta.

Ach... có to za ton paczcy, przecie

to bya tylko wina sucego. Czy tzawsze i

wszystkim tak powoli i ze strachem koniecz-

nym otwiera? (Energicznie). Moje listy?

Stawicki (wskazuje na biórko.)

Oto s! czekaj przygotowane jak przy-

kazano.

Colletta.

Czemu imnie pan zmusza, ebym a tu po

nie przysza?

Stawicki.

Ja .zmuszaem? bagaem tylko o to jak o

ask najwiksz, tak, jak baga konajcy, o

uchylenie zasony u okna, by móg pora o-

statni w twarz popatrze w cudne, wspania-

e soce. On je tak szalenie kocha za ycia.

Colletta (kaprynie.)

Jest w licie paskim obietnica, - e nie

bd,zie mowy o mioci, gdy tu przyjd.

Stawicki (powaniejc.)

Com przyiizek — dotrzymam, jak wsz-
d -ie, izawsze, wszystkim i wszystkiego...

(z wzruszeniem). Có, kiedy midzy ustami,
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a puharcm, zaszy rzeczy, które zmieniy o-

gromnie bieg rozgrywajcych si wypadków.

Colletta.

Jakto? Czyby pan zaniecha myl wyja-

zdu. W licie pan wspomina, e postaw

pan wzupenoci kraj opuci... Wic to by
podstp?

Stawicki.

Bynajmniej! Wyjedam naprawd da-

leko, bardzo daleko, nawet dalej ni mylaem
temu pó godziny.

Colletta.

Zagadka! Gdzie wic?

Stawicki.

Do czwartego wymiaru, skd si nigdy

nie powraca.

Colletta.

Znów ten ponury smutek, który mnie

dawi /zaczyna? Czemu to u pana tak prze-

raliwie smutno? przecie w tak przytacza-

jcej atmosferze y poprostu nie mona.

Stawicki.

Bo te nie dla mnie ju ycie!

Colletta (porywa si z siedzenia.)

Panie Witoldzie ! pan sobie chce napra-

wd có zego zrobi,..
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Wanie co, w czem dla mnie wybawienie

i ulga niczem nie przerwana...

Colletta.

Pan pewno myli o samobójstwie z po-

wodu mnie czy tak? Powiedzie tak... -
dam natychmiast caej prawdy!

Stawicki.

Nie mówmy o tern zupenie! Po có trzy-

ma wyrok wci utkwiony w ranie wiecznie

krwawicej, strasznej, nie do uleczenia ju.

Przegraem pokochawszy ci, wielk stawk
ycia i znajd tyle odwagi, by j tzapaci.

Colletta.

Nie, nie niech pan tak nie mówi ! Zycie

samo w sobie jest piknym celem — nie, pan

spróbuje wyjecha hen daleko za morze,a tam

znajdzie pan co mocnego, silnego, nie daj-

cego si nikomu, niczemu...

Stawicki.

Po co? byby to tylko daremny trud i

mka. Ja ju nie mógbym wyy zdaa od cie

bie od pani, a e znów y w takich warun-

kach niepodobne, wiec dla mnie ju nie ma
ratunku.

Colletta.

Panie Witoldzie ! nie tflzeba si znowu tak

okropnie nademn znca.



Stawicki.

Nie, moja przepikna, ja w ten sposób

tylko wasne rozdrapuj rany.

Colletta (z lkiem.)

Czemu tu nagle zrobio si- tak dziwnie i

strasznie jako, to tykanie miarowe ma w
sobie co przeraajcego.

Stawicki (podnieca rozmylnie jej lk.)

Tak tuk si w grobowcach nawpó o-

twartych nietoperze... omotem swych
skrzyde zdaj si odmiertza chwile ulatuj-

ce bezlitonie, nim ciemno zapadnie

zupena. (Zbliaj si bezwiednie do siebie.)

Colletta.

Czemu ta kotara przed nami jest tak o-

hydnie poszarpana, tyle krwi z niej zdaje si
przeglda! (fady zasony poruszaj si ta-

jemnie.) Ja nie chc, eby ta zasona tak wi-

siaa. Tyle krwi z niej przeglda! Pocom ja

tu przysza? Zaraz rozsun... chc.

Stawicki.

Nie mona zota moja, tam jest wróg
nasz.

Colletta.

Jaki wróg?

Stawicki.

No, okno, a przecie nie trzeba, eby ci
tu widziano ! Nie suchaj ptaszyno moja, stra-



nie patrz na widr

posuchaj lepiej, jak tam za oknem drzewa

zawodz smutnie.

Colletta.

Tak szumi!
Stawicki.

Zupenie jak wtedy, pamitasz? Siedzieli-

my oboje przy otwartem oknie, póno ju
nad wieczorem, ja ci opowiadam o moim
wspaniaym projekcie mostu w Kanadzie, za

który wazm olbrzymio wielk nagrod i o

tej willi, któr miaem wybudowa nad zato-

k Kalifornijsk, czy pamitasz moja araga?

Colletta (cicho.)

Tak.

Stawicki (z alem.)

Wyjechaem, a ty nie miaa cierpliwo-

ci czeka na mnie jak przyrzeka?

Colletta.

Znów te wyrzuty! Biedna, sama jedna,

straciwszy ciotk... Ty wtendzas wanie
nawet pisa przestae.

Stawicki.

Leaem wtedy miertelnie chory, przy-

sigam ci raz jeszcze.

Colletta.

A ja tego wtedy wiedzie nie mogam a

ów z tym swoim majtkiem, stosunkami taki



cajmy nigdy do tego samego tematu.

Stawicki (osuwajc si do jej kolan.)

Odpowiedz mi jeszcze raz na moje pyta-

nie! Czy w twoim sercu ju wszystko dla

mnie stracone? Bagam ci, powiedz.

Colletta.

Dlaczego drczysz? Czy nie wystarczy ci

za odpowied, em przysza?

Stawicki (z gorycz.)

Po listy.. .

Colletta.

Take i. . . po listy.

Stawicki.

'Mam wraenie, jaklby mi ywcem zamu-

rowanemu promie soca wystrzeli nagle ze

Strzeliny, przed zrozpatrzonemi oczyma (Ca-

uje j namitnie, ona broni si sabo i tern

wanie przyciga go bezwiednie bliej.)

Colletta.

Nie cauj! nie trzeba tak! on jest strasznie

mciwy. — Ty go nie znasz ! Patrz tam z nad

zegara co si nam tak krwawo pnzyglda.

Stawicki.

Cudoi mój boski! On ju dla nas nie stra-

szny. Mio nasza, która tyle przetrwaa, sil-

na dzi, jak burza. Có znacz miestzne po-
ty. Zmiecie je wraz z sob.



Colletta (szeptem, patrzc na zegar.)

Cicho! te krwawe fale zdaj si jakby po-

rusza... id ku nam, zatopi nas chc yw-
cem... Serce mi bi przestaje z przeraenia...

Jkam ja biedna.

Stawicki.

Utul si ptaszyno, rajoi mój wymodlony,

ty ju mój. Jam jest zuchway, zaborczy wi-

king. Zechciej, pozwól, a porw ci jako swo-

j zdobycz do owej tame willi. Tam... Daj

si zabra mój ptaszku rajski... ju jutro...

dzi jeszctze na ycie, na kwiatach, pene sza-

ów upoje . . . nie koczcych si . . . sodkich.

Colletta (obezwadniona powtarza.)

Upójcie... szaów... sodkich...

Stawicki.

Bo przecie ty moja tylko jeste, tylko mo-

ja, bya ni zawsize i bdziesz moj tak?

Colletta (szeptem.)

Tylko twoj. (Cauj si namitnie.)

(Wtej chwili zegar wydzwania oznaczon

pó godzin. Zasona na chwil si rozchyla,

ale jeszcze szybciej zapada.)

W tej chwili guchy trzask daje si sy-

sze za kotar, a midzy par kochanków pa-

da trup omyskiego, który ich ma rozdzie-

li na wieki.



liniarz i mynarz, Koniedya w 1 akcie.... 60

Kociuszko pod Racawicami w 5 aktach SU

Koszyk kwiatów. Obrazek dram. w 5 aktach 60

Kopciuszek (Cinderella) w 4 aktach 6©

Kozio Ofiarny. Komedya w 1 akcie 50

Królowa Przedmiecia, 60

Lobzowianie. Obrazek dram. w 1 akcie 60

Major Psianoga, fraszka sceniczna 66

Majster i Czeladnik. Komedya w 2 aktach 60

May nauczyciel. Komedya w 2 aktach 60

MysiaWiea w Kruwicy, dram. w 3 aktach 60

Na bezrybiu i rak ryba, komed. w 1 akcie 61

Nad Bugiem. Obrazek ludowy w 3 aktach...... 60

Nad Wis, krotochwila w 1 akcie 50

Niemiec i Polka czyli syn burmistrza w 2 akt... 60

Niemiec Kosynierem w 2 aktach 80

Nowoecy. Komedya w 2 aktach 60

O chlebie i wodzie, krotochwila 60

Okrne. Komedya w 2 aktach 6©

Oryl. Komedya w 1 akcie 60

Pan Twardowski czarnoksinik, melodram 60

Pan Damazy Kociubiski, komedya 60

Panie Kochanku, anegdota dram. w 3 aktach .

.

60

Pan Redaktor czeka, krotochwila w 1 akcie 50

Panicz w Ameryce, komedya w 4 ods 50

Papugi naszej Babuni, operetka w 1 akcie 60

Peruka Profesora, humoit sceniczna 50

Pierwszy M, komedya w 1 akcie 50

Pod Stefanowem, epizod z powstania 60

Piosnka Wujaszka, komedya w 1 akcie 60

Podejrzana osoba, komedya w 1 akcie 50

Po kwecie, fraszka w 1 akcie 50

Polska kobieta, obrazek z powstania 1863 60

Polowanie na ma. komedya w 2 aktach 60

Pomorzanie w Gsawie, dramat w 4 aktach 60

Prima Aprilis, komedya w 1 akcie 60

Przed niadaniem, obrazek dram. w 1 akcie.... 60



Przed siedmiu wiekami obrazek dram. w 1 akcie 26

Przeklestwo Matki, dramat w 3 aktach BO

Przeladowana, krotochwila w 1 akcie 50

Przygody I kopoty Fotografa, komed. w 1 akcie BO

Racawice, obrazek dram. w 1 akcie ^

Renegat, dramat w B aktach BO

Rze w Krozach,
b)

Skalmierzanki, krotochwila w 3 aktach 5"

Sowiczek, komedya w 1 akcie 50

Sobieski pod Wiedniem, tragedya w 5 aktach.. BO

Smakosz jaj, komedya w 2 odsonach 25

Spotkanie, krotochwila w 1 akcie f, °

Spónione zaloty, fraszka w 1 akcie BO

Surdut i siermiga, obraz ludowy w 3 aktach.. 50

w. Eustachiusz, dramat w 3 aktach BO

Syn Wolnoci, Obrazek Dram. w 3 aktach .... BO

Szewe arystokrata, krotochwila w 1 akcie .... BO

Tajemnica chaty wiejskiej, sielanka w 3 aktach 5?

Tyrolskie Pieni, czyli Skarb za kominem **

Trzeci Maja, obraz histor. w 5 aktach BO

U przekupki, krotochwila w 1 akcie BO

Ufno bez granic, przysowie dram. w 1 akcie.
.

BO

Ulica nad Wis, krotochwila w 2 aktach 50

Ulicznik Chicagoski I szewc atleta, w 2 akt BO

Ulicznik Paryski, komedya w 4 aktach BO

Werbel domowy, obrazek wiejski w 1 akcie.. BO

Wesele na Prdniku, obrazek ludowy w 2 akt. BO

Wesele Podlaskie obraz, ludowy w B aktach.... BO

W obozie, W jednym akcie BO

Wiesaw, obraz ludowy w 4 aktach BO

Wolno I niewola, obraz dram. w 3 aktach.... BO

Posiadamy na skadzie nuty do wszystkich

tych sztuk teatralnych.

W. H. SAJEWSKI,
1017 Milwaukee Ave.

Chicago, 111.
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